Prezados membros da Comissão Regional da BNCC,
Inicialmente gostaríamos de parabenizar a todos, em nome da Comissão Regional,
pelo empenho e dedicação que resultou no sucesso do “Dia D” (dia 24 de novembro),
momento em que todas as unidades de ensino (redes estadual, municipal e privada)
juntamente com as subsecretarias, interromperam suas atividades diárias para discutir o
Documento Preliminar da Base Nacional Comum Curricular e fazer as possíveis
contribuições.
Mesmo com toda a movimentação, continuamos ainda tendo vários problemas em
relação ao cadastramento tanto de escola quanto de indivíduo no portal da base. Vários
questionamentos foram levantados e listamos os mesmos abaixo, com as devidas orientações:
 O servidor realizou dois cadastros, um como gestor ou o responsável pela escola e
outro como indivíduo (professor). Ao entrar, o servidor não visualiza em que perfil
está entrando. Nesse caso o servidor deve: 1º passo- ao clicar no bonequinho preto
no alto da tela no canto direito, a visualização do perfil ficará disponibilizada e o
servidor poderá se certificar em qual perfil está logado. 2º passo: o servidor deverá
enviar um e-mail para basenacionalcomum@mec.gov.br solicitando a liberação
dos dois tipos de perfis no seu CPF.
 O servidor realizou o cadastro como indivíduo e tenta cadastrar a escola sendo ele
o gestor, e não obtém sucesso. Nesse caso deverá enviar um e-mail para
basenacionalcomum@mec.gov.br solicitando os dois tipos de cadastramentos, para
que seja liberado no seu CPF.
 A escola tenta se cadastrar e recebe a mensagem que já está cadastrada no sistema,
mas o gestor não tem o conhecimento de quem a cadastrou e a quem pertence o
CPF cadastrado. Nesse caso deverá entrar em contato com o MEC no telefone
(61)2022-9212 ou pelo e-mail basenacionalcomum@mec.gov.br.
 No caso do servidor ter cadastrado o e-mail errado, deverá entrar em contato com
o
MEC
através
do
telefone
(61)2022-9212
ou
pelo
e-mail
basenacionalcomum@mec.gov.br.
 No caso de o indivíduo fazer o cadastro, mas demorar a fazer o primeiro acesso
deverá clicar no ícone entrar no alto da tela no canto direito, e clicar em esqueci a
senha. Logo após a inserção dos dados solicitados, ao clicar em enviar, o MEC
enviará em instantes um novo acesso.
 Ao se cadastrar, o indivíduo / escola opta pela área de interesse de sua preferência.
Se mesmo assim, o indivíduo / escola quiser acrescentar outra área de interesse, é
possível. Nesse caso o indivíduo / responsável pela escola deve clicar no
bonequinho preto no alto da tela no canto direito e ao visualizar o seu perfil poderá
acessar a Área de interesse, selecionando aquela que não foi contemplada no
momento do cadastramento. Lembrando que o sistema permite apenas incluir, e
não alterar ou excluir as Áreas de interesse á selecionadas.
 A título de informação, estão registrados no Portal da Base, os gestores
cadastrados no Censo de 2014, portanto a escola deverá cadastrar o gestor
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referente a 2014, mesmo que haja alteração no ano de 2015, e podendo colocar
como responsável o gestor atual. Caso houver necessidade por parte da escola,
poderá
ser
enviado
um
e-mail
ao
MEC
através
do
basenacionalcomum@mec.gov.br solicitando a atualização do nome do gestor
responsável, ressaltando que esta solicitação poderá ser feita após o cadastramento
com o nome do antigo gestor.
A subsecretaria que considerar importante, poderá se cadastrar no portal (como
Organização), mas deverá fazer a contribuição da mesma forma como é feita pela
escola, através de um estudo consensual com os servidores de sua respectiva
subsecretaria, lembrando que este cadastro difere do papel da Comissão Regional,
pois as subsecretarias não visualizarão as contribuições de forma geral, como a
referida Comissão. Posteriormente, será indicado alguém da Comissão Regional
como responsável pela sistematização das contribuições das unidades escolares de
sua Regional e para o qual será disponibilizada essa visualização.
O sistema ainda não está pronto para o cadastramento da Comissão Regional, isso
acontecerá posteriormente, estamos aguardando o MEC.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, entrar em contato pelo telefone (62)3565-1795
ou via e-mail armenia.kolandjian@seduc.go.gov.br.

Goiânia, 27 de novembro de 2015.

Coordenação Estadual da Base Nacional Comum Curricular
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